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Milestone extern CD-enhet
Gratulerar till köpet av Milestones externa CD-enhet. Från och med nu kan du kopiera
innehåll från en CD direkt till Milestones SD-minneskort utan att använda dator.

Beskrivning av enheten
Milestones CD-enhet är en tunn CD-rom från företaget Lite-On IT kombinerad med
programvara från Milestone. Enheten har en mini-USB-ingång på baksidan. På framsidans
mitt sitter ett reglage som öppnar CD-romen när du drar den åt höger.

Anslut CD-enheten med din Milestone
CD-enheten kan användas tillsammans med både Milestone 212, Milestone 212plus och
Milestone 312. Det som krävs är att spelarna har mjukvara 4.47 eller senare. Vilken
mjukvara du har kan kontrolleras genom din spelares grundinställningar. Enheten
levereras med en speciell Y-kabel. Två av ändarna har en mini-USB-anslutning. En tredje
är dess strömanslutning till vägguttag. Med Y-kabeln ansluten får både CD-enheten och
Milestone ström.
Vänligen anslut enheterna enligt följande:
1. Anslut den USB-kabel som är märkt med en liten flagga till baksidan av CD-enheten.
2. Anslut den strömförsörjande änden till vägguttaget.
3. Anslut den andra USB-kabeln till din Milestone.

Sätt i och kopiera en CD
Enheten läser både musik- och data-CDʼs. En Daisyskiva är detsamma som en data-CD.
Dra reglaget på CD-enhetens framsida åt höger för att öppna locket. Sätt i skivan och
stäng locket. CDʼn börjar snurra och Milestone säger ”Milestone CD-enhet”. Se till att du
har tillräckligt med lagringsutrymme på SD-minneskortet i din Milestone. Tryck på Spela
upp för att starta kopieringen från skiva till SD-minneskort. Milestone meddelar ”Påbörjar
avläsning av CD”. Ett tickande ljud signalerar att kopiering pågår. Milestone skapar en
mapp ”CD_0001” på SD-minneskortet. I den finner du det kopierade materialet.
Tips för Milestone 312: Du kan välja vilket format som ska användas när du kopierar en
musik-CD. Det gör du i de tillgängliga inställningar du får tillgång till när CD-enheten är
ansluten. Du kan välja mellan MP3 och WAV. Notera att WAV behöver mer än fem gånger
så stort lagringsutrymme än MP3.

Fråga om kopieringsprocessen
Tryck och håll inne “Funk” i cirka 1,5 sekund samtidigt som kopieringen eller
konverteringen pågår. Milestone meddelar procentuellt hur långt den kommit i den
pågående processen. Det sker alltid i två steg. Steg 1 är avläsning av CD och steg 2 är
kopieringen av filer.
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Avbryta kopieringen
För att avbryta kopieringen, dra helt enkelt ur sladden från Milestone.

Tidsåtgång för kopiering
• Att kopiera en musik-CD på 450MB och konvertera den till MP3-filer tar cirka 30 minuter.
• Att kopiera en musik-CD på 450MB och spara den som WAV-filer tar cirka 20 minuter.
• Att kopiera en data-CD, till exempel en Daisyskiva på 450MB, tar cirka 30 minuter.

Om en kopieringsprocess misslyckas
Om din CD-enhet har återkommande problem med kopiering av en CD, vänligen dra ur
alla sladdar och anslut dem igen efter 30 sekunder. Säkerställ att skivan är korrekt insatt i
CD-enheten och inte isatt upp-och-ner. Sedan, kontrollera att Milestone har mjukvaran
4.47 eller senare installerad. Därefter starta om kopieringsprocessen.

