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1. Ur 
Dette afsnit beskriver hvordan du benytter urfunktionen. Uret er en funktion som du kan 
bestille sammen med din Milestone 112 Ace eller senere hen. Hvis din Milestone 112 
Ace ikke har denne urfunktion og du skulle ønske at bestille den, kontakt venligst din 
forhandler. 

 

1.1. Hvad er klokken? 
For at høre klokken, tryk og hold SELECT tasten i et stykke tid, og slip den herefter. 
Tiden hvor du skal holde SELECT tasten nede er nem at huske. Sig blot ordet 
"Milestone" langsomt og stille i hovedet. Dét er omtrent så længe tasten skal holdes 
nede. Ved at gøre ovenstående vil, ved slip på SELECT tasten, Milestone 112 Ace 
annoncere tydeligt det aktuelle klokkeslæt i timer og minutter. 

 
Tiden du er nødt til at holde SELECT tasten nede er vigtigt for at undgå unødige 
annoncering af tiden, når du vil skifte mappe. 

 

1.2. Indstil klokken 
For at indstille klokkeslæt, tryk og hold SELECT tasten i mindst seks sekunder. 
Efterfølgende annoncerer din Milestone 112 Ace "Indstil timen“, efterfulgt af det aktuelle 
indtastede klokkeslæt. Nu kan du ændre timeantal ved at benytte VENSTRE PIL og 
HØJRE PIL. Med VENSTRE PILE tast reducerer du time for time, mens du med HØJRE 
PILE tast øger timeantallet. Efter hver ændring vil Milestone 112 Ace annoncere det nye 
klokkeslæt. Når du er færdig med at indstille timerne, tryk på PLAY tasten for at bevæge 
dig videre til minutter. Nu kan du indstille minutter på samme måde som du indstillede 
timer. Når du er færdig med minutterne, tryk på PLAY tasten igen. Du er hermed færdig 
med at indstille klokkeslæt, og din Milestone 112 Ace vil annoncere klokken for dig. 
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2. Yderligere opdateringer 
 
2.1. Opstart 
Milestone 112 Ace kan vækkes op fra strømsparetilstand med enhver tast på forsiden. 
SELECT tasten vil ikke starte Milestone 112 Ace for at undgå unødig opstart ved 
opbevaring i tasker eller lommer. 

 

2.2. Øjeblikkelige optagelser 
Med Milestone 112 Ace er det muligt at starte en optagelse øjeblikkeligt. Det er ligegyldigt 
om enheden allerede er tændt eller i strømsparetilstand. Tryk og hold blot på REC tasten 
indtil du hører et klik signal. Bibehold tasten nede og lav optagelsen, som starter 
automatisk efter klikket. Slip REC tasten når du er færdig med optagelsen. 

 

2.3. Intern hukommelse 
Den internet hukommelse er øget til hele 2,5 GB. Dette giver dig plads til omkring 80 
timers optagelser. 

 

2.4. Optagelseskvalitet 
Kvaliteten som du optager med er forbedret. Optagelser gemmes nu i 44,1 kHz. 

 

2.5. Individuel lydstyrke 
Lydstyrken kan nu ændres for både højttaler og hovedtelefoner individuelt. 
Milestone 112 Ace husker automatisk dine indstillinger for lydstyrke. 

 

2.6. Batteritid 
Hardwaren og softwaren i din Milestone 112 Ace er blevet forbedret med henblik 
på batteritiden. Det er nu muligt at benytte den kontinuerligt i helt op til 19 timer. 
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