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Milestone CD Drev
Tillykke med dit køb af Milestone CD Drev. Fra og med i dag har du muligheden for at
kopiere indholdet på dine CDʼer direkte over på din Milestone 212 eller 312ʼs SD
hukommelse, helt uden brug af computer!

Beskrivelse af drevet
Milestone CD Drev er et slank eksternt drev fra Lite-On IT som kombineres med din
Milestoneʼs firmware. Drevet har på bagsiden en USB port, og på midten foran drevet en
skydeknap. Skyd knappen mod højre og du åbner drevet.

Forbind drevet med din Milestone
Dit CD drev er kompatibelt med en Milestone 212 og 312. Din enhed skal som et minimum
have firmware version 4.47. Du finder din firmware version under Information på din
Milestone enhed. Find eventuel vejledning til firmware i din manual.
Drevet leveres med et specielt Y-kabel. To af enderne har USB stik. Den tredje del er
strømforsyningen. Det specielle Y-kabel forbinder din Milestone med dit CD drev og giver
begge enheder strøm nok til at udføre handlingen.
Forbind enhederne på følgende måde:
1. Forbind det USB stik mærket med et lille flag til USB porten på bagsiden af CD Drevet.
2. Forbind strømforsyningen til et strømstik.
3. Forbind det sidste USB stik til USB porten i din Milestone.

Indsæt og overfør en CD
Drevet læser både musik- og data CDʼer. En DAISY CD er det samme som en data CD.
Skyd knappen på forsiden af drevet til højre og åben låget. Indsæt CDʼen og luk låget.
CDʼen begynder at rotere og din Milestone annoncerer ”Milestone CD drev”. Vær venligst
opmærksom på, om et SD kort med rigeligt hukommelse er placeret i din Milestone. Tryk
på Play-knappen for at starte kopieringen af indholdet på din CD til SD
hukommelseskortet. Milestone annoncerer ”Starter læsningen af CD”. En tikkende lyd
signalerer kopieringsprocessen. Din Milestone opretter en mappe med navnet ”CD_0001”
på dit SD kort. I denne mappe finder du det kopierede indehold.
Hint for Milestone 312: I ”Lokale Indstillinger” med CD Drevet kan du angive hvilken format
der benyttes ved musik CDʼer. Vælg mellem MP3 og WAV filer. Vær venligst opmærksom
på at WAV filer kræver omkring 5 gange mere hukommelse end MP3 filer.
Bemærk: Når du benytter Milestone CD Drev til overførelse af musik eller data, skal du
sikre dig, at du har ledig hukommelse på dit SD kort, svarende til det dobbelte af CDʼens
indehold. Det betyder at hvis indholdet på CDʼen udgør 400MB, kræves der som minimum
800MB ledig plads på SD kortet. Efter udførelsen vil de resterende MB igen være
tilgængelige.
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Følg med i overførslen
Tryk og hold Mode-knappen i mindst 1,5 sekunder mens overførslen af indholdet på CDʼen
finder sted. Milestone vil annoncere antal procent overført i den pågældende tidsramme.
Der vil altid være to trin. Trin ét læser CDʼen mens trin to kopierer filerne.

Stop overførslen
For at stoppe en kopiering kan du bare fjerne USB forbindelsen til din Milestone.

Anslået overførselstid
• Kopiering af en musik CD på 450MB og konverteringen til MP3 tager omkring 30
minutter.
• Kopiering af en musik CD på 450MB og konverteringen til WAV tager omkring 20
minutter.
• Kopiering af en data CD (DAISY for eksempel) på 450MB tager omkring 30 minutter.

Hvis overførslen fejler
Hvis der opstår et problem med kopieringen af en CD, afbryd forbindelsen fra
strømforsyningen og til dit CD drev, og tilslut det igen efter 30 sekunder. Vær sikker på at
CDʼen er ordentlig sat i og at den vender korrekt. Vær sikker på at din Milestone har den
nødvendige firmware installeret.
Forsøg herefter at gentage processen.
Ved fortsatte fejl bedes du kontakte din forhandler.

