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Tillykke med din nye Milestone 112! Denne lille enhed og sørger for at du altid har dine
optagelser med dig. Med denne vejledning lærer du om Milestone og hvordan du bruger
den.
God fornøjelse.
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1. Produktbeskrivelse
I dette kapitel behandles Milestone 112ʼs knapper, forbindelser og generel brug.

1.1. Gennemgang af enheden

1.1.1. Fronten
Hold din Milestone 112 foran dig. Du finder fem knapper på fronten – en stor rund knap
placeret i midten af enheden, samt fire andre knapper placeret rundt om denne. Den
fordybede runde knap i midten er den eneste med en glat overfalde. Dette er Playknappen. Direkte under Play-knappen finder du Mode-knappen. Denne knap er markeret
med et taktilt X. Over Play-knappen er Rec-knappen. Denne knap er markeret med en
taktil fordybet cirkel. Til venstre for Play-knappen har du Venstre Pil-knappen. Du kan
genkende den ved den taktile pil der peger mod venstre. Til højre fra Play-knappen findes
Højre Pil-knappen. Denne er markeret med en taktil pil mod højre.
Under knapperne kan du mærke højtaleren, og i venstre hjørne øverst er der placeret en
lysdiode.

1.1.2. Toppen
På toppen af enheden finder du Milestone 112ʼs sidste trykknap. Det er en smal rund knap
placeret i venstre side. Det er Select-knappen. Lige til højre for Select-knappen finder du
en åbning – det er USB porten. Ved overførsel af data til eller fra computeren samt ved
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opladning, benytter du denne port til USB-kablet. Helt til højre op toppen af enheden er der
en lille line-in port.

1.1.3. Bunden
Nederst på Milestone 112 finder du høretelefonstikket.

1.2. Tilslutningsmuligheder
Det følgende afsnit beskriver din Milestone 112ʼs tilslutningsmuligheder.

1.2.1. Opladning af batteri
Forbind den medfølgende oplader til et strømstik. Du oplader din Milestone 112 ved at
forbinde opladeren fra strømstikket til USB-indgangen i enheden. Et bip fra enheden
indikerer, at enheden oplader. Lys-indikatoren øverst i venstre hjørne begynder at blinke.
Den maksimale opladningstid for et fuldt opladet batteri er 3 timer. Bemærk at forbindelsen
til computeren også oplader batteriet, så længe computeren er tændt. Du kan få
information omkring batteritilstand via “Information” (se eventuelt afsnittet ”Information”).

1.2.2. Høretelefon
Hvis du ønsker at benytte høretelefon til aflytning, skal du tilslutte disse i bunden af
enheden. Milestone 112 benytter almindelige høretelefoner. Lyden vil automatisk gå fra
højtaleren i enheden til dine høretelefoner.

1.2.3. Tilslutning til computer - Backup
Tilslut via USB din Milestone 112 til en computer for at tage backup. USB-tilslutningen
giver dig en hurtig overførsel af dine data. Det lille USB stik sættes i toppen af enheden,
og det store stik sættes i din computer. Ved korrekt tilslutning annoncerer Milestone 112
”Opkobling aktiveret”. Enheden vises på din computer som et drev med navnet “M112”.
Efter overførsel af dine data, fjern venligst opkoblingen korrekt ved ”Sikker fjernelse af
hardware og udskubning af medier”. Milestone vil efter fjernelse af USB-kablet annoncere
“Opkobling deaktiveret”.

1.2.4. Line-in tilslutning for ekstern lydkilde
Line-in porten til højre for USB-porten kan benyttes til at optage fra eksterne lydkilder, som
for eksempel en CD afspiller, en radio eller lignende. Du forbinder line-in porten med
høretelefonstikket eller line-out porten på den eksterne enhed. Forbindelsen skal bestå af
et stereo lydkabel. Den ene ende af kablet skal have et 3.5 mm stereo stik, hvor den
anden ende afhænger af den tilsluttede enhed. Det kan eventuelt være høretelefonstikket.
For mere information, se afsnittet om ”Optagelse fra ekstern enhed”.
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2. Generelle funktioner
2.1. Tænd / Sluk (dvaletilstand)
Milestone 112 har ingen fysisk tænd/sluk knap. For at starte enheden skal du trykke på
Play-knappen. Hvis du undlader at bruge enheden i 10 minutter, vil den automatisk gå i
dvaletilstand for at spare batteriet. Din Milestone 112 vil vågne op igen ved at trykke på
Play-knappen. Efter opvågning vil enheden starte hvor den stoppede.
TIP: Hvis din Milestone 112 ikke reagerer når du trykker på Play-knappen, er der tre
muligheder du skal tjekke: Tastaturet er låst, lysstyrken er på sit laveste eller batteriet er
tomt.

2.2. Tastaturlås
For at låse tastaturet, tryk og hold på Mode-knappen mens du hurtigt trykker på Recknappen, og derefter slipper dit hold på Mode-knappen. Når tastaturet er låst vil Milestone
112 annoncere ”tastatur låst”. Når tastaturet er låst vil alle tryk blive ignoreret, på nær
genvejen til at låste tastaturet op igen. For at låse tastaturet op, gentag ovenstående
vejledning. Enheden vil annoncere ”tastatur aktivet”, når tastaturet er låst op.

2.3. Lydstyrke
Milestone 112 har 16 lydstyrke indstillinger. For at øge lydstyrken, tryk og hold Modeknappen nede og tryk én gang på Højre Pil-knap. For at mindske lydstyrken, tryk og hold
Mode-knappen nede og tryk én gang på Venstre Pil-knap. Hvis du ønsker at ændre
lydstyrken drastisk, tryk og hold Mode-knappen mens Højre- eller Venstre Pil-knap trykkes
ned kontinuerligt.
Hvis du ændrer lydstyrken under afspilning, vil du kun høre at lydstyrken mindskes eller
øges.
Hvis du ændrer lydstyrken under pause fra afspilningen, vil Milestone 112 annoncere
”Lydstyrke ned” eller ”Lydstyrke op”. Når du maksimal lydstyrke vil Milestone 112 informere
dig ved et bip.

2.4. Information
Trykker og holder du Mode-knappen nede i mindst 1,5 sekunder starter du ”Information”.
Du vil modtage følgende informationer:
•
•
•
•
•

Antal af optagelser og i tilfælde af mapper er aktiveret, lokaliteten
Hukommelses status
Batteri status
Serienummer
Firmware version

For at stoppe ”Information”, tryk én gang på Select-knappen eller vent til Information er
færdig-oplæst.
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3. Optagelse
Milestone 112 giver dig mulighed for at optage beskeder med den indbyggede mikrofon.
Brug den til at indtale huskeliste, to-do liste, optage interviews eller samtaler, telefonnumre
og så videre. Den indbyggede mikrofon er optimeret til tale og filtrerer baggrundslyde væk.
Alle optagelser gemmes som MP3 filer med en kvalitet på 64 kbps.

3.1. Optag en kort meddelelse
For at optage en kort meddelelse, tryk og hold Rec-knappen nede ved indtaling. Et kort
klik indikerer at optagelsen startes. For at stoppe optagelse, slip Rec-knappen igen. Det
bedste resultat opnås ved at tale i normalt stemmeleje og ved at have enheden i en
afstand på cirka 10 centimeter fra din mund. Den indbyggede mikrofon er placeret øverst i
venstre hjørne, tæt på lysindikatoren.

3.2. Optag en lang meddelelse
Som et alternativ til at trykke og holde Rec-knappen nede, kan du starte en kontinuerlig
optagelse. Tryk og hold Rec-knappen nede og tryk, når du hører det korte klik, på Playknappen. Din enhed vil registrere starten af en lang optagelse ved en ”dyb-høj” tone. For
at stoppe optagelsen skal du blot trykke på Rec-knappen. Enheden vil registrere
afslutningen af optagelsen med en ”høj-dyb” tone. Hvis du ønsker at pause optagelsen
kan du benytte Play-knappen. Tryk på Play-knappen for at starte optagelsen igen.

3.3. Vælg position for optagelse
Før du optager en meddelse kan du vælge en destination for optagelsen. Brug
henholdsvis Højre- og Venstre Pil-knap for at navigere gennem dine optagelser. Milestone
112 gemmer din nye optagelse bag sidst afspillede besked.

3.4. Lyt til dine optagelser
For at lytte til en optagelse skal du trykke på Play-knappen efter optagelse. For at pause
aflytningen, tryk igen på Play-knappen.
Hvis du har flere optagelser kan du benytte henholdsvis Højre- og Venstre Pil-knap for at
vælge den ønskede fil.
Tip: Du har muligheden for at springe til den første eller sidste optagelse. Tryk og hold
Højre Pil-knap nede efterfulgt af Play-knappen for at springe til den sidste fil, og tryk og
hold Venstre Pil-knap nede efterfulgt af Play-knappen for at springe til den første fil.

3.5. Slet en optagelse
Med Milestone 112 kan du fjerne optagelser direkte uden brug af computer. Afspil
optagelsen som du ønsker fjernet. Mens afspilningen foretages, tryk og hold Modeknappen og tryk kort på Play-knappen. Optagelsen vil blive fjernet når du slipper
knapperne.
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3.6. Valgfrie mapper
For at kunne gøre Milestone 112 så enkel som overhovedet muligt er den præinstalleret
med kun én mappe. Hvis du ønsker det, kan i alt fem mapper blive aktiveret. Disse
mapper kan benyttes til at have struktur i dine optagelser. For eksempel kan du bruge en
mappe til telefonnumre, en anden til indkøbslister og så videre.

3.6.1. Aktiver mappestruktur
Der er to måder at åbne for de ekstra mapper. Du kan aktivere mapperne i filen “CONFIG
MILESTONE.TXT” når du forbinder din Milestone 112 til din computer. Information herom
finder du i afsnittet “Konfigurering”. Du kan også anvende følgende vejledning:
Aktiver tastaturlås og tryk og hold herefter Select-knappen. Tryk og hold desuden begge
Pil-knapperne. Hold alle tre knapper nede i mindst 10 sekunder og Milestone 112 vil
annoncere aktiveringen.

3.6.2. Mappenavigering
Hver enkelt knap på fronten af din Milestone er linket til en specifik mappe. For at vælge
en mappe skal du trykke og holde Select-knappen, og en af de fem knapper på forsiden.
Når du slipper knapperne, hopper du automatisk ind i den valgte mappe. For eksempel
ved at benytte kombinationen Select-knappen og Mode-knappen, hopper du automatisk
ind i mappe 5. Select-knappen og Højre Pil-knappen fører dig til mappe 4 og så videre.

3.7. Optag fra ekstern lydenhed
Foruden at kunne optage meddelser via den integrerede mikrofon, kan du med Milestone
112 optage fra eksterne lydenheder. Forbind derfor din Milestone 112 med den eksterne
lydenhed som beskrevet i ”Line-in tilslutning for ekstern lydkilde”. Milestone 112 skifter
automatisk fra den integrerede mikrofon til den eksterne enhed når tilslutningen via Line-in
sker. Processen er den samme som ved brug af den interne mikrofon: korte optagelser
udføres ved at trykke på Rec-knappen og kontinuerlige optagelser ved kombinationen
Rec-knappen plus Play-knappen. Milestone 112 optager igennem line-in i MP3 i en kvalitet
på 128 kbps.
Tip: Hvis optagelserne bliver forvrænget, skal du mindske lydstyrken på den eksterne
enhed.
Tip: Mens du optager gennem en ekstern enhed, kan du følge med i afspilningen gennem
høretelefoner.
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4. Genveje
Funktion

Udførelse

Milestone feedback

Start Milestone

Play-knap

“Opstartslyd”

Øg lydstyrke

Mode-knap + Højre-knap ”Lydstyrke op” (i pause mode)

Mindske lydstyrke

Mode-knap + Venstreknap

”Lydstyrke ned” (i pause mode)

Tastatur lås/lås op

Mode-knap + Rec-knap

“Tastatur låst” samt “Tastatur
aktivt”

Start Information

Mode-knap i 1,5
sekunder

Information starter

Kort optagelse

Rec-knap (tryk og hold)

“Klik”

Start kontinuerlig optagelse Rec-knap + Play-knap

“Dyb-høj” tonesignal

Pause start/slut ved lang
optagelse

Play-knap (under
kontinuerlig optagelse)

Kort “bip”

Afslut kontinuerlig
optagelse

Rec-knap

“Høj-dyb” tonesignal

Afspil eller pause optagelse Play-knap

-

Afspil næste optagelse

Højre Pil-knap

-

Afspil forrige optagelse

Venstre Pil-knap

-

Spring til første optagelse

Højre Pil-knap + Playknap

-

Spring til sidste optagelse

Venstre Pil-knap + Playknap

-

Slet optagelse

Mode-knap + Play-knap

Slettesignal

Spring mellem mapper

Select-knap + angivende Mappenavn
knap på fronten
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5. Generel information
5.1. Tekniske data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optage kapacitet: 25 timer
Bit rate optagelse ved brug af indbygget mikrofon: 64 kbps.
Sampling rate: 32 kHz.
Sample resolution: 16 bit.
USB 2.0 Hi-Speed forbindelse.
Høretelefon stik: 3.5 mm.
Line-in stik: 3.5 mm.
Slagfast plastic-kabinet.
Mål: 85 x 54 x 14 mm, vægt: 49 gram.
Indbygget genopladeligt lithium polymer batteri.
Maksimal optagelse ved én opladning: 15 timer.
Maksimal opladetid: 3 timer.

5.2. Konfigurering
På Milestone 112ʼs interne hukommelse finder du en fil med navnet “CONFIG
MILESTONE.TXT”. Denne fil kan du benytte til at ændre konfigureringen af din enhed.
Filen kan åbnes og ændres med et tekst-program, for eksempel WordPad. Ændringerne
du kan foretage er som følger:
Aktiver slukke-signal:
Find linjen “enable_feature offsound”. Udskift “0” med en værdi mellem 1 og 200. For
eksempel 30 – Milestone 112 vil herefter afspille et kort signal 30 sekunder før enheden
slukker. Værdien ”0” deaktiverer signalet.
Aktiver mappe struktur:
Find linjen “folders”. Udskift “no” med “yes” og de fem mapper til fordeling af dine
optagelser aktiveres.
Aktiver mappenavne:
Find linjen “folder_names”. Ændre “no” til “yes” og muligheden for at omdøbe mapperne
bliver tilgængeligt. Du omdøber en mappe på følgende måde: Tryk og hold Rec-knappen
og efter den lille klik-lyd, tryk og hold Mode-knappen. Hold begge knapper nede og start
din indtaling på navnet af din mappe efter ”dyb-høj” tonen. Du afslutter optagelsen ved at
slippe knapperne. Dette registreres af signalet ”høj-dyb” tone.
Forøgelse af systemmeddelelser:
Find linjen “prompt_speed”. Ændre ”100” med en værdi op til 150. Denne ændring gør
oplæsningen af systemmeddelselser i menuen hurtigere. For eksempel, hvis du ændre
værdien til 150, så stiger hastigheden til 150 procent.
Gem og luk altid filen efter ændringerne. Husk at fjerne Milestone 112 fra computeren med
brug af ”Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier”.

5.3. Beskyt din Milestone 112
Beskyt din Milestone 112 fra mekanisk overlast, fugt og fra direkte kontakt med vand. Ved
uhensigtsmæssig behandling af enheden bortfalder al garanti. Undlad at forsøge på selv
at reparere enheden, uden nærmere aftale med forhandleren.
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5.4. Fejlfinding – Milestone fungerer ikke
Trin 1:
Er enheden fuldt opladet? Oplad batteriet i mindst en halv time. Tryk herefter på Playknappen i mindst et halvt sekund. Hvis enheden stadig ikke reagerer, gå til trin 2.
Trin 2:
Er tastaturet last? For at låse tastaturet op skal du trykke og holde Mode-knappen, og tryk
herefter på Rec-knappen.
• Hører du “tastatur aktiveret” kan du igen benytte din Milestone. Tastaturet var låst.
• Hører du “tastatur låst” er dit tastatur låst. Forsøg samme kombination igen for at låse dit
tastatur op.
• Hvis din enhed ikke reagerer, gå til trin 3.
Trin 3:
Din enhed fungerer ikke korrekt hvis den på nuværende tidspunkt ikke har reageret. Tryk
på samtlige knapper på fronten af enheden, på nær Play-knappen. Dette nulstiller
enheden. Hvis dette stadig ikke afhjælper problemet, kan du forsøge at reinstallere
firmwareren eller kontakte din forhandler.

5.5. Service og support
5.5.1. Generelle informationer
Service og support foregår gennem din forhandler – det vil sige der hvor du købte din
Milestone 112. Din forhandler kender produktet og vil være behjælpelige med dine
problemer eller betjeningen. Du kan tilmed besøge www.bones.ch for mere information
omkring Milestone 112.

5.5.2. Firmware opdatering
Hvis du ønsker at opgradere din Milestone 112 med den nyeste firmware har du to
muligheder. Du kan enten kontakte din forhandler som kan hjælpe dig eller du kan gøre
det selv via internettet. Disse tre trin hjælper dig med installationen:
• Tjek din firmware version på din Milestone 112. Tryk og hold Mode-knappen nede i
mindst 1,5 sekunder, og Information starter. Din Milestone 112 vil annoncere firmware
versionen til sidst.
• Tjek hvilken firmware version der er den nyeste. Åben din internet browser og besøg
www.bones.ch. Under Support finder du Milestone 112, hvor du også finder den nyeste
firmware. Hvis den nye firmware har et højere nummer end den på din Milestone skal du
downloade og gemme den på din computer.
• Kopier herefter den nye firmware til din Milestone 112. Forbind din enhed til computeren
og åben drevet ”M112”. Kopier den downloadede fil til roden af drevet. Fjern forbindelsen
mellem din Milestone 112 og din computer. Herefter vil din enhed annoncere
”Softwareopdatering under udførelse. Vent venligst i 30 sekunder”.

5.6. Bones
For mere information omkring Milestone familien, besøg www.bones.ch eller kontakt din
forhandler.
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